
Zápis 2. ČLENSKÉ SCHŮZE BRUNTÁLSKO

Termín: 30.06.2022, 9:00 hod.

Místo: MěÚ Bruntál, zasedací místnost RM Bruntál

Návrh programu členské schůze:

1. Úvod – procedurální záležitosti. 
2. Schválení zápisu z členské schůze 14.04.2022.
3. Schválení programu členské schůze.
4. Informace o činnosti výboru DSO.
5. Kontrola plnění usnesení.
6. Informace o stavu účtů Bruntálska.
7. Závěrečný účet za rok 2021 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2021.
8. Účetní závěrka svazku obcí Bruntálsko sestavená k 31.12.2021.
9. Dokumenty výzvy k dotačnímu programu obcí pro zajištění a provoz zdravotnických 

služeb v regionu DSO Bruntálsko.  (výše alokace, termíny vyhlášení  výzvy, termín 
zaslání podílů příspěvků členských obcí).

10. Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022.
a) Studie Cyklostezky (návrh členů pracovní skupiny pro vedení trasy přes území 

Bruntálska).
b) Strategie rozvoje CR (seznámení s cenovou nabídkou SMS, s.r.o.).
c) Webové stránky DSO Bruntálsko (informace k postupům tvorby nové webové 

stránky).
11. Diskuze, různé.
12. Závěr.

Ad. 1 Úvod – procedurální záležitosti 

Předseda svazku Bruntálsko Richard  Šanda přivítal  přítomné zástupce členských obcí  a 
pověřil vedením členské schůze Květu Kubíčkovou.
Květa   Kubíčková  konstatuje,  že  z celkového  počtu  24  členů  je  přítomných  11  členů  a 
doloženy 3 plné moci  k  zastupování  při  projednávání  a  hlasování  o jednotlivých bodech 
programu,  celkem  14  hlasů.  Dále  navrhuje  ověřovatelem  zápisu  Ivetu  Kučerovou, 
zapisovatelkou Petru Hanelovou a sčitatelem Pavla Königa. Navržení vyslovili souhlas.

Návrh usnesení č. S02/01/2022
Členská  schůze  souhlasí  s navrženými  kandidáty  do funkce  ověřovatelky  zápisu  – 
Ivetu Kučerovou,  zapisovatelky – Petru Hanelovou, sčitatele – Pavla Königa. 

Výsledek hlasování:
Pro:  14    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.
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Ad. 2 Schválení zápisu z členské schůze 14.04.2022

Květa   Kubíčková se dotazuje ověřovatele Radomíra Tománka na správnost zápisu ze 1. 
členské  schůze  ze  dne  14.04.2022.  Pan  Tománek  konstatuje,  že  neshledal  v zápisu 
nedostatky.
Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S02/02/2022
Členská schůze schvaluje  zápis členské schůze konané dne 14.04.2022

Výsledek hlasování:
Pro:  14    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.

Ad. 3 Schválení programu členské schůze 

Květa  Kubíčková  seznamuje  přítomné  s  návrhem  programu  schůze  v  bodech  1-12  a 
dotazuje se, zda má někdo připomínku nebo doplnění. Na žádost zástupců města Bruntál 
sama  navrhuje  projednat  bod  č.  10  přednostně,  z  důvodu  jejich  další  nepřítomnosti  na 
dnešním jednání. 

Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. S02/03/2022
Členská  schůze  schvaluje  program schůze  dle  předloženého  návrhu se  zařazením 
projednání bodu č. 10 za bod č. 3.

Výsledek hlasování:
Pro:  14    / Proti:  0    / Zdržel se:  0
Usnesení přijato.

Ad. 10 Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022

a) Studie Cyklostezky (návrh členů pracovní skupiny pro vedení trasy přes území 
Bruntálska)

Květa Kubíčková informuje, že Ing. Jan Hvorecký byl osloven  a přislíbil účast na realizaci 
záměru.  Dále  uvedla,  že  proběhla  schůzka  s  cyklo-organizátorem  kraje  Martinem 
Hiltavským,  který  je  rád,  že  se  tato  iniciativa  děje,  ale  přímo  s  vytyčením  trasy  nám 
nepomůže, ale chce být samozřejmě informován, na vypracování studie lze čerpat dotaci. 
Pan Hiltavský zašle starostům obcí k vyplnění dokument a žádá o součinnost a spolupráci, 
aby mohl být svazek zařazen do krajské skupiny.
Dále  byli  osloveni  místní  cyklisté  se znalostí  cyklotras k  účasti  na spolupráci  v  pracovní 
skupině pro vytipování  trasy od Slezské Harty po Karlovu Studánku,  jedná se o Zdeňka 
Petruše a Vlastimila Mlynáře z CD Drak a Ing. Jana Hvoreckého. Martin Henč zajistil kontakt 
na členy spolku VOSA pana Miloslava Hrušku a pana Petra Šimurdu, kteří by se také zapojili 
do pracovní skupiny. 
Ing.  Petr  Rys  se  dotazuje,  zda  se  jedná  o  cyklostezky  nebo  cyklotrasy,  protože  s 
cyklostezkami jsou jistě větší problémy, kdežto cyklotrasy využívají stávající lesní a polní
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cesty.  K  tomuto  se  připojil  Radomír  Tománek  a  Richard  Šanda  že  mají  zkušenosti  se 
zemědělci, kde je často problém. 

Miroslav Novotný uvedl, že by nebylo špatné využít prostor kolem trati z Bruntálu, přes do 
Malé Morávky. Martin Henč uvedl, že se domníval, že mělo jít o pospojování již stávajícího 
vybudovaného  a  maximálně  někde pomoci  tomu propojení  lávkou  apod.  Že by  se mělo 
budovat něco nového kolem trati je nereálné, zejména finančně.
Ing. Petr Rys uvedl, že vnímá od cyklistů, zaměřit se na místa, kde je nyní problém se dostat, 
např. taková trasa ze Starého Města směrem na Rudnou pod Pradědem do Malé Morávky.
Květa Kubíčková uvedla, že by nebylo na škodu spojit se s celostátním koordinátorem, který 
by nám mohl poskytnout dobré rady.

Květa Kubíčková zrekapitulovala, že jsme na úplném začátku a je třeba dohodnout jednotlivé 
kroky, v první řadě určení pracovní skupiny, v pracovní skupině pro vedení cyklotrasy budou: 
Zdeněk Petruš, Vlastimil Mlynář, Ing. Jan Hvorecký, Miloslav Hruška, Petr Šimurda, Ing. Petr 
Rys, Richard Šanda,  Radomír Tománek a Miroslav Novotný.  Pracovní  skupina může být 
během své činnosti  rozšířena o další zájemce.
Zároveň  se  přítomní  shodli,  že  první  schůzka  pracovní  skupiny  by  měla  proběhnout 
nejpozději v září. Navržené trasy by měly být zaneseny do mapy, aby měl každý představu, 
kudy by trasy vedly.
Členská schůze bude pak na konci října, kde se dohodnou další postupy.

Návrh usnesení č. S02/10/2022 a)
Členská schůze:

 byla seznámená s plněním úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022
 schvaluje členy pracovní skupiny v rámci návrhů vedení cyklotras/cyklostezek 

přes území Bruntálska ve složení :  Zdeněk Petruš, Vlastimil Mlynář, Ing. Jan 
Hvorecký,  Miloslav  Hruška,  Petr  Šimurda,  Ing.  Petr  Rys,  Richard  Šanda  a 
Radomír Tománek, Miroslav Novotný

 schvaluje časový harmonogram
 doporučuje  termín první  schůzky pracovní  skupiny na měsíc září  s určením 

dalších postupů a termínů jednání a termín členské schůze na konec měsíce 
října

Výsledek hlasování:
Pro:  14    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

V 9:50 hod. odchází zástupce města Bruntálu, Bc. Martin Henč, společně s panem starostou 
města Bruntálu Ing. Petrem Rysem. Z celkového počtu členů svazku je nyní přítomno  13 
hlasujících členů. 

b) Strategie rozvoje CR (seznámení s cenovou nabídkou SMS služby s.r.o)

Manažerka uvádí, že byl s Markem Komárkem projednán rozsah studii, zaměření bude spíše 
na propojení z atrakcemi regionu, nikoliv na samotné trasy. Nejdřív návrh tras a následně 
využití atrakcí. Mělo by to být propojeno. Předpokládaná cena strategie rozvoje CR je 100-
120 tis. bez DPH.  Předpokládaný termín realizace podzim 2022.
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Návrh usnesení č. S02/10/2022 b)
Členská  schůze  byla  seznámena  s  průběhem  jednání  se  společností  SMS  služby 
s.r.o., předpokládaná realizace strategie rozvoje cestovního ruchu je podzim 2022.
Členská schůze souhlasí s navrhovaným záměrem doplnit nové nebo využít stávající 
atrakce regionu v souvislosti s propojením území Bruntálska cyklostezkou.

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

c) webové stránky DSO Bruntálsko (informace k postupům tvorby webových 
stránek svazku)

Květa Kubíčková uvádí,  že ve věci webových stránek je dohodnuto,  že společnost  North 
Moravians vytvoří návrh webu (pracovní verze) a spojí se s ní za účelem konzultací.
Pozn.  Dne  29.4.2022  byla  zaslána  nabídla  spol.  North  Moravians  a  2.5.2022  proběhlo 
hlasování o výběru zpracovatele webových stránek Bruntálska.

Návrh usnesení č. S02/10/2022 c)
Členská schůze byla seznámená s postupy zpracování webových stránek svazku obcí

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

Ad. 4 Informace o činnosti výboru DSO

Výbor se sešel od poslední členské schůze Bruntálska 28.4.2022 a 10.6.2022.

Výbor:
 souhlasí se zpracováním Strategie Cestovního ruchu
 ukládá manažerce svazku spojit se s Ing. Janem Hvoreckým a projednat jeho 

možnost zapojení do realizace projektu
 splněno

 byl seznámen se třemi nabídkami zpracovatelů webových stránek, rozhodl o 
zadání zakázky společnosti North Moravians, která podala nejnižší cenovou 
nabídku

 byl seznámen s návrhy dokumentů k dotačnímu programu obcí pro zajištění a 
provoz zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko, kritérií, veřejnoprávní 
smlouvou pro poskytování dotací z rozpočtu DSO Bruntálsko pro rok 2023

 doporučuje členské schůzi schválit program, kritéria, veřejnoprávní smlouvu 
pro poskytování dotací z rozpočtu DSO Bruntálsko pro rok 2023

 ukládá manažerce předložit návrh  programu, kritérií veřejnoprávní smlouvy 
pro poskytování dotací z rozpočtu DSO Bruntálsko pro rok 2023 na členské 
schůzi  splněno
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 schvaluje 1. a 2. rozpočtové opatření roku 2022, dle předloženého návrhu
 byl seznámen s návrhem Závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za rok 

2021
 byl seznámen s účetní závěrkou svazku obcí Bruntálsko, sestavenou ke dni 

31.12.2021

Návrh usnesení č. S02/04/2022
Členská schůze byla seznámená s činností výboru Bruntálska

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0                      
Usnesení přijato.

Ad. 5  Kontrola plnění usnesení

Manažerka svazku uvádí :
Členská schůze Bruntálska uložila usnesením č. S01/10/2022 tyto úkoly:

 doporučuje výboru zahájit jednání se zástupci MSK v rámci finanční podpory 
Dotačního programu pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu 
DSO Bruntálsko na rok 2023 – nějaká jednání proběhla, budou pokračovat

 úkol trvá
 ukládá výboru zpracovat návrh konkrétní výzvy pro žadatele dotace

 splněno
 ukládá výboru zařadit bod jednání Dotačního programu pro zajištění a provoz 

zdravotnických  služeb  v  regionu  DSO  Bruntálsko  na  červnovou  členskou 
schůzi roku 2022 splněno

Diskuze:
pan Radomír Tománek vznesl připomínku, že v předloženém návrhu veřejnoprávní 
smlouvy našel několik nesrovnalostí, např. v čl. IV odst. 2 písm. b), písm. c) 4 se 
zmiňuje Bruntál na místo Bruntálska a v čl. 4 odst. 10 je uvedeno chybné číslo účtu, 
kam se mají vracet prostředky.

Manažerka svazku uvedla, že děkuje za připomínku, vzhledem k tomu, že je to již 
několikátý návrh, mohlo se stát  a chyby ve veřejnoprávní smlouvě  zkontroluje a 
odstraní. 

Návrh usnesení č. S02/05/2022
Členská schůze byla seznámena s plněním usnesení.

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0   
Usnesení přijato.
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Ad. 6 Informace o stavu účtů Bruntálska

Petra  Hanelová  uvedla,  že  zůstatek  na  účtu  Bruntálsko  je  ke  dni  29.06.2022  celkem 
563.877,53 Kč, z toho na účtu KB 563.486,96 Kč a na účtu ČNB 390,57 Kč.

Návrh usnesení č. S02/06/2022
Členská  schůze  byla  seznámená  se  stavem  zůstatku  na  účtech  svazku  obcí 
Bruntálsko.

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0  
Usnesení přijato.

Ad. 7 Závěrečný účet za rok 2021

Petra Hanelová seznámila přítomné s návrhem Závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za 
rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí a včetně zprávy 
revizní komise.

Návrh usnesení č. S02/07/2022                                                                                    
Členská schůze :

- byla seznámena s návrhem Závěrečného účtu za rok 2021
- projednala a schvaluje bez výhrad Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za 

rok 2021, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 
obcí za rok 2021 a Zpráva revizní komise.

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.

Ad. 8. Účetní závěrka svazku obcí Bruntálsko sestavená k 31.12.2021

Petra Hanelová seznámila s obsahem účetní závěrky v předepsaném rozsahu. Finanční a 
účetní  výkazy,  doklady,  dokumenty  a  zprávy  jsou  věrným obrazem účetnictví  a  finanční 
situace svazku. Požádala přítomné o schválení účetní závěrky a celoročního hospodaření 
bez  výhrad  a  uvedla,  že  hospodářský  výsledek  roku  2021  ve  výši  11.210,08  Kč  bude 
převeden z účtu HV ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného zisku, ztráty.

Bez diskuze.

Návrh usnesení č. S02/08/2022
Členská  schůze schvaluje  Účetní  závěrku  svazku  obcí  Bruntálsko  sestavenou  k 
31.12.2021 a celoroční hospodaření svazku obcí, bez výhrad.

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.
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Ad.  9  dokumenty  výzvy  k  dotačnímu programu obcí  pro  zajištění  a  provoz 
zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko

Manažerka  svazku  požádala  o  zapsání  úkolu,  že  ještě  zkontroluje  a  odstraní 
překlepy v dokumentu.

 výše alokace 
Manažerka uvádí,  že výbor  se zabýval  výši  celkové alokace,  obce dostaly 
tabulku  svých  podílů  při  různých  výších  alokace,  měly  projednat  na 
zastupitelstvech  souhlas  se  zapojením  do  dotačního  programu,  aby  byly 
schopné si podíl zařadit do rozpočtu na rok 2023.
Navrhuje  celkovou alokaci  1.200.000,-  Kč /  rok  (300 tis.  x  4  žadatelé)  na 
období 4 let (mělo by se to opakovat každý rok), budou se samozřejmě hledat 
i další možnosti, jako jednání s krajem a podobně

 termín vyhlášení výzvy
výbor se intenzivně zabýval touto otázkou a došel k závěru, že vzhledem k 
blížícím  se  volbám,  následně  ustavujícím  zasedáním  a  vzápětí  vánočním 
svátkům je reálný a vhodnější termín vyhlášení výzvy až počátkem roku 2023, 
s čím souhlasili také všichni přítomní členské schůze

 termín zaslání podílů příspěvků členských obcí
způsob výpočtu byl již schválen, takže při celkové alokaci 1.200.000,- Kč si 
každá obec může spočítat, kolik bude činit její podíl. Výbor se touto otázkou 
také  zabýval  a  přiklání  se  k  tomu,  že  až  budou  podány  žádosti  lékařů  a 
členská schůze schválí konkrétní dotace, budou mít obce již stanovený přesný 
termín k zaslání podílů obcí na účet svazku, tak aby byly dotace včas, dle 
podmínek dotačního programu, poskytnuty také příjemci dotace.
Richard  Šanda  navrhuje  zařadit  projednání  samotného  termínu  zaslání 
příspěvků obcí jako bod jednání na říjnovou členskou schůzi.

Návrh usnesení č. S02/09/2022   
Členská schůze :

 byla seznámena s návrhem a obsahem dokumentů k dotačnímu programu obcí 
pro zajištění a provoz zdravotnických služeb v regionu DSO Bruntálsko

 schvaluje soubor dokumentů k výše uvedenému dotačnímu titulu
 schvaluje celkovou finanční alokaci ve výši 1.200.000 Kč / rok
 schvaluje termín vyhlášení výzvy k dotačnímu programu až v roce 2023
 ukládá zařadit projednání termínu zaslání podílů příspěvků členských obcí jako 

bod jednání na členské schůzi v říjnu ke konečnému schválení 

Výsledek hlasování:
Pro:  13    / Proti:  0    / Zdržel se:  0 
Usnesení přijato.
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Ad. 10 Informace k plnění úkolů k realizaci záměrů AP v roce 2022

Bod č. 10 byl projednán na začátku jednání členské schůze mezi body č. 3 a č. 4.

Ad. 11  Diskuze, různé

Květa Kubíčková vyzývá přítomné k diskuzi.

Diskuze:
Květa Kubíčková  požádala přítomné, vzhledem k blížícímu se konci volebního období, o 
zvážení zájmu o zapojení se do vedení svazku, protože současný předseda již ve své funkci 
pokračovat nebude a také požádala o zvážení obsazení pozice účetní svazku, jejíž dohoda 
bude ukončena k 31.12.2022.

Miroslav Novotný   žádá, aby si svazek aktualizoval kontakty a neposílal Městu Andělská 
Hora emaily na cbox.cz, ale na nové, aktuální emailové kontakty. 

Iveta  Kučerová si  bere  za  úkol,  že  osloví  všechny  členské  obce  a  zajistí  aktualizaci 
kontaktů. 

Květa  Kubíčková  informuje,  že  ve  dnech  6.  –  7.10.2022  by  mohl  být  zorganizován 
workshop a setkání zástupců členských obcí ku příležitosti zhodnocení činnosti svazku za 
uplynulé volební období. 

Ad. 12  Závěr

Předseda svazku obcí Bruntálsko Richard Šanda poděkoval přítomným za účast a ukončil 
jednání členské schůze s přáním pevného zdraví v 10:50 hodin.

V Bruntále dne:  30.06.2022 Zapsala:  Petra Hanelová

Ověřil/a dne: Richard Šanda
Předseda                                                
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